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Ghettoens farver Aline Sax Hent PDF Smukt illustreret ungdomsroman, som leverer en barsk indsigt i en
jødisk families liv under Anden Verdenskrig.

Det begyndte med chikanerier og ydmygelser.Folk blev standset på gaden,
skudt til døde, banket til døde, sparket til døde, chikaneret til døde, frosset til døde, døde … simpelthen.

Warszawa, oktober 1940. Da krigen når Polens hovedstad, bliver der vendt op og ned på Misjas liv. Snart
bliver deres kvarter omdannet til en ghetto, hvor samtlige Warszawas jøder skal bo, og notitser om regler og
forbud bliver sat op. Der er for mange munde at mætte og for lidt plads at være på, og der går kun kort tid, før

ghettoen er forvandlet til et håbløst, gråt sted.

Misja kan knap nok tro nyheden om genanbringelse: Tog vil føre dem til Rusland, hvor frisk luft og åbne
vidder venter dem! Men sandheden om koncentrationslejrene sender en ny skræk gennem det kuede folk:

Nazisterne er i færd med at udrydde dem.

Misjas had giver ham styrke, og han bliver en del af ghettoens modstandsbevægelse. De kæmper en krig, de
ikke kan vinde, men der er intet andet at gøre.

Ghettoens farver udstiller forholdene i Warszawa under krigen med hudløs ærlighed. Med Aline Sax’ unikke
tekst og de atmosfæriske illustrationer af Caryl Strzelecki brænder denne bevægende fortælling sig fast i

læserens hukommelse.

Romanen kan læses fra 15 år og op.
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